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När arkitekturen kräver ett stort format.  
 
HØRNING Origin planka tillverkas av noggrant utvalt virke 
från hundratals år gamla träd sprungna ur Danska och 
Tyska skogar. 
 
Kvalitet tar tid, och det kan ta upp till 2 år från fällning av 
träden till det färdiga golvet står klart för montering. Detta 
unika, solida golv levereras i speciella dimensioner i tjockle-
kar upp till 35 mm, bredder upp till 40 cm och längder upp till 
16 m. 
 
En unik golvlösning som gör att rummet upplevs som större 
och längre. 
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Origin är en unik produkt från Hørning Parket, massiva 
plankgolv i storformat. Framställt av Douglasgran eller Ek i 
högsta kvalitet från utvalda tyska skogar – framställt av na-
turen själv under flera hundra år framtaget ur träd som 
är så långa som 50 meter och med en diameter upp till 2m. 
Dessa utvalda träd blir till HØRNING Origin plankgolv. 
 
Träslag, sorteringar och dimensioner 

HØRNING Origin plankgolv levereras i träslagen Ek eller 
Douglasgran i många olika sorteringar och dimensioner. 
 
Tjocklek:  upp till 35 mm, 
Bredd:  upp till 400 mm 
Längd: Ek upp till 8 m, Doulglas  upp till 16 m 
 
Sorteringar: Exquisit / Living eller Living / Country.  
 
Plankorna levereras obehandlade. De slipas lätt och 
ytbehandlas efter montage för att få det optimala resultat 
som kännetecknar ett äkta massivt trägolv. 
 
Särskilt om längder 

HØRNING Origin plankgolv levereras i både fasta och fal-
lande längder, även i de kraftigaste dimensionerna.  
 
Vid val av längdanpassning efter rum så ska skal rummen 
måttas. Var noggrann med att mäta upp rummet på flera 
ställen så att det inte levereras plankor som är för korta!  
 
Plankorna levereras i fast längd per varje 50 cm, så länge 
lagret av råvirke räcker. Var uppmärksam på att plankor 
som är längdanpassade efter rum också skall kunna hante-
ras från lastbil genom fönster eller dörr samt transporteras 
genom andra rum på väg till det rum där plankan skall mon-
teras. Ta även hänsyn till begränsningarna i det rum där du 
skall montera. Glöm ej att räkna med spill. Här måste du ta 
hänsyn till rummets längd och utformning. 
 
Sorteringsbeskrivelse 
Sorteringar varierar beroende på träslag och dimension. 
Trä är ett naturmaterial, variation i form av beskrivningar 
och bilder kommer alltid att inträffa. Prover visar bara di-
mension och konstruktion och kan inte visa sorteringen. 
Variationer kommer med säkerhet att ske mellan småpro-
ver och faktiska leveranser. 
 

Exquisit:  
Omfattande enhetliga färgscheman och trästruktur. Struktu-
rella variationer uppstår alltid. Sunda kvistar och enstaka 
spacklingar av kvistar samt mindre sprickor kan före-
komma. Virvlar, smårepor och sprickor, splint och brun-
kärna förkommer minimalt. Också för denna sortering gäller 
regeln: ju bredare och längre plankorna är desto större vari-
ationer finns, ex. kvist och sprickor etc. 
 

Living: 
Levande utseende med ett naturligt färgspel och trästruktur. 
I grunden fri från öppna kvistar, sprickor, märg etc. Virvlar, 
friska kvistar, småsprickor och kiselfläckar förekommer be-
roende på träslag. Kvistar förekommer naturligt i både små 
som stora. Öppen kvist, sprickor oönskade partier etc. ka-
pas bort. Splint, brunkärna och fjäll/blixtar förekommer be-
roende på träslaget. 

Country: 
Mycket varierande utseende med alla naturliga färgvariat-
ioner och trästrukturer. Kvistar av alla slag, splint, brun-
kärna, spackling av kvistar och sprickor förekommer. Öp-
pen kvist, sprickor och splint kan förekomma. 

 

Beställning och leveranstid 

Ett HØRNING Origin plankgolv är i alla hänseenden unikt 
och ställer höga krav i produktionen. Alla golv produceras 
därför på beställning helt unikt för varje kund helt efter kun-
dens specifikation. 
 
Det kan ta upp till 2 år från det att vi fäller trädet till det att 
golvet är klart att montera. En del av processen för oss är 
att leverera plankor efter de längder och bredder som pro-
jektet kräver, denna urvalsprocess tar tid och mycket ar-
bete. Detta betyder att så fort den specifika ordern är lagd 
finns det ingen väg tillbaka. Ordern kan ej annulleras eller 
minskas då den är lagd. Plankorna torkas sedan ned till 
korrekt fuktkvot, därefter börjar framställningen av golvet. 
Torkningsprocessen på breda och långa golv varierar och 
är komplicerad, den kan variera gentemot angiven tid. Angi-
ven leveranstid är på grund av detta alltid ungefärlig och 
med förbehåll. 

 
Leverans och mottagande av gods 

HØRNING Origin plankgolv kräver en noggrann logistik, 
från det att golvet skickas till det att golvet tas emot, bärs in 
och lagras på plats. Plankorna levereras p.g.a. de långa 
längderna med kranbil och blir lossat på gatan. Det skall 
alltid finnas någon på plats när plankorna levereras, plan-
korna skall sedan bäras in för hand av kunden. Plankorna 
bör bäras in 1 åt gången! Plankorna skall därefter monteras 
12-24h efter de blivit inburna i lokalen. 
 
Golvvärme 

Golvvärme kan användas efter konsultation med Hørning 
Parket A/S i kombination med golvvärmeleverantörens an-
visningar, i alla andra fall friskriver sig Hørning Parket an-
svar. 
 
Montageanvisningar 

Montage sker bäst med skruv och plugg i underliggande 
undergolv eller regel, detta ger samtidigt den bästa ljud-
dämpningen och avfjädringen. Där skruvning ej är möjligt 
kan plankorna limmas mot fast underlag. Både limning och 
skruvning sker i enlighet med HØRNING´s monteringsväg-
ledning, här finner du också ytterligare information om golv-
värme, slipning av golvet samt om ytbehandling.  
 
Den relativa luftfuktigheten (RF) skall vara mellan 35 och 
65% och rumstemperatur cirka. 20°C, både före, under och 
efter montage. Montage sker dock med fördel vid max. 50% 
RF, är det högre luftfuktighet ökar krympningen i plankorna 
och det uppstår en större springa mellan plankorna vinter-
tid. Läs alltid monteringsvägledningen från HØRNING innan 
montage. 
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Inomhusklimat 

Det är mycket viktigt att yttemperaturen aldrig överstiger 

27 grader! 

 

Den relativa luftfuktigheten (RF) måste vara mellan 35 och 

65% vid ca. 20 ° C - både före, under och efter montering. 

 

Läs alltid monteringsanvisningarna från HØRNING före 

montering. 

 

Miljö 

FSC
®
 certifierat trä levereras på förfrå-

gan. HØRNING bryr sig om miljön och en 

hållbar skogsdrift. Vi är naturligtvis FSC-

Certifierade 

 

CE-märkning 

Hørning Parket A / S golv är generellt CE

-certifierade enligt 

med EU-deklarationen om trägolv för in-

omhusbruk; EN 14342. 
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